
    petroblog-Santini                                                                                                 Página 1 de 7 
 

Consulta 
De: Luiz Camargo <camargo.luiz@terra.com.br> 
Assunto: Válvula de alívio e segurança 
 
Após ler muito de seus textos fiquei ainda com duas dúvidas que gostaria de clarear: 
1 - Qual a finalidade do anel de ajuste situado no bocal da válvula de alívio? Como o seu ajuste 
interfere no desempenho da válvula? Ele é necessário? Qual problema sua ausência 
ocasionaria na válvula?  
2 - Vejo que no contexto de válvula de alívio usam a expressão "high-lift". O que seria uma 
válvula de alívio "high-lift" e qual seria a melhor "tradução" para esta expressão? 
 
Respostas 

1. Definições 
Antes vamos a algumas definições e nomenclaturas, como aparecem na Norma Petrobras N-
2368 Inspeção, Manutenção, Calibração e Teste de Válvulas de Segurança e/ou Alívio:  
• Curso máximo da haste (“lift”): Deslocamento do disco entre a sede e a posição de 
abertura completa da válvula.  
• Diferencial de alívio (“blowdown”): Diferença entre a pressão de abertura e a de 
fechamento, expressa em porcentagem da pressão de abertura.  
• Disparo (“pop”): Ação característica da abertura das válvulas de segurança e válvulas de 
segurança e alívio, quando usadas em serviço de fluidos compressíveis.  
• Pressão de abertura (“set pressure”): Pressão na qual a válvula deve ser calibrada para 
abrir nas condições de operação 
• Pressão de Ajuste: Pressão na qual a válvula abre em bancada de teste na temperatura 
ambiente e sem contrapressão.  
Pressão de Ajuste = (Pressão de Abertura - Contrapressão) + Correção de Temperatura  

Notas:  
1) Para válvula balanceada, desconsiderar o valor da contrapressão.  
2) Os valores de correção de temperatura são fornecidos pelos fabricantes.  
3) A correção de temperatura deve incidir sobre a diferença entre pressão de abertura e 
contrapressão.  

• Batimento (“chattering”): Fenômeno anormal caracterizado por uma série de aberturas e 
fechamentos em rápida sequência, podendo causar sérios danos à válvula de segurança e/ou 
alívio.  
• Chiado (“simmering”): Escapamento audível ou visível do fluido entre as sedes do bocal e 
o disco de vedação que ocorre a um valor imediatamente abaixo da pressão de disparo e de 
intensidade não mensurável.  
• Sedes: Superfícies de vedação, normalmente lapidadas, do disco e do bocal.  

 
• Anéis de ajuste de blowdown (“blowdown adjusting rings”): Anéis montados um junto ao 
bocal (anel inferior) e outro junto à guia do disco (anel superior) para controlar as 
características de abertura e/ou a pressão de fechamento da válvula. Os anéis inferior e 
superior de blowdown encontrados nas válvulas de segurança do tipo ASME são usados para 
fazer ajustes precisos nos valores de sobrepressão e de blowdown das válvulas. 
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• Parafuso de regulagem (“adjustment screw”): Parafuso utilizado para regular a pressão de 
ajuste de uma válvula de alívio de pressão. 
• Elevação (“lift”): Movimentação ou elevação efetiva do disco quando a válvula está 
aliviando a pressão. 
• Válvula de segurança (“safety valve”): Dispositivo de alívio de pressão atuado pela pressão 
estática do fluido na entrada da válvula, e que proporciona uma abertura rápida e instantânea 
(ação "pop"), aliviando o excesso de pressão quando a pressão de abertura é atingida. É a 
válvula aplicada para serviços onde os fluídos são compressíveis, como ar, gases e vapores. 
Nessa válvula o curso de abertura é sempre total. 
• Válvula de alívio (“relief valve”): Dispositivo de alívio de pressão atuado pela pressão 
estática do fluido na entrada da válvula, que tem abertura progressiva e proporcional ao 
aumento de pressão, após ser atingida a pressão de abertura. É a válvula aplicada em serviços 
com fluidos incompressíveis, ou seja, fluidos no estado líquido. Nessa válvula o curso de 
abertura é sempre proporcional à sobrepressão do sistema. 
• Válvula de alívio e segurança (“safety and relief valve”): Dispositivo de alívio de pressão 
atuado pela pressão estática do fluido na entrada da válvula, que pode operar tanto com ar, 
gases e vapores como com líquidos, dependendo da aplicação. 
• Esquema do funcionamento de uma válvula de alívio e de segurança 

 
 

2. Referências 
Seguem os endereços de alguns sites interessantes sobre estes assuntos: 

• Valve Magazine - Introduction to Pressure Relief Devices - Part 1  
 http://www.valvemagazine.com/magazine/sections/back-to-basics/7322-pressure-relief-
devices-part-1.html 

• Manual de Instalação, Manutenção e Ajustes Válvulas de Segurança Crosby Modelo 
HSJ 

http://www.invalv.com.br/downloads_arquivos/downloads_site/Crosby/MIHSJP.pdf 
• Válvulas de Segurança e Alívio - Artur Cardozo Mathias  

Fluid Controls do Brasil. Indústria e Comércio de Válvulas Ltda.  
https://www.fluidcontrols.com.br/site/upload/pdf/Apostila_Valvulas_de_Seguranca_e_Alivio.pdf 
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• IBP- Guia de Inspeção nº10 – Válvulas de segurança e alívio 
https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/05/Guia10_reduzido.pdf 

• Spirax Sarco – Safety Valves 
https://beta.spiraxsarco.com/Learn-about-steam/Safety-Valves/Safety-Valves 
 

3. Questão 1-  Qual a finalidade do anel de ajuste situado no bocal da válvula de alívio? 
Como o seu ajuste interfere no desempenho da válvula? Ele é necessário? Qual 
problema sua ausência ocasionaria na válvula?  

Resposta 
As Válvulas de segurança e de alívio possuem os seguintes elementos para regulagem e 
controle do ciclo de abertura e fechamento: 

• Um parafuso de ajuste da força da mola;  
• Dois anéis de regulagem, que permitem ajustar o diferencial de alívio ("blowdown"). 

Em cada um deles deve existir lacre para assegurar a inviolabilidade da válvula: no capuz, que 
cobre o parafuso de ajuste, e nos parafusos de ajuste de diferencial de alívio. 
 

a. Parafuso de ajuste da mola  
O parafuso de ajuste da mola, ou parafuso regulador, faz aumentar ou reduzir a força na mola 
e assim a regulagem da pressão de abertura, de acordo com o valor da pressão de ajuste 
requerida. 
 

     
 

b. Anéis de ajuste ou regulagem  
A diferença entre a pressão de abertura e a pressão de fechamento é conhecida como 
“blowdown” e geralmente é especificada como uma porcentagem da pressão de ajuste.  
Para fluidos compressíveis, gases e vapores, o blowdown geralmente é inferior a 10% e, para 
líquidos, pode ser de até 20%. 
Os anéis que permitem ajustar o blowdown são dois: um é o anel do bocal ou anel inferior que 
é uma peça rosqueada no bocal e o outro é o anel da guia ou anel do disco ou anel superior 
que é rosqueado na guia do suporte do disco.  
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Há projetos que não possuem esses anéis.  
Estes anéis vêm com ajuste inicial recomendado pelo fabricante.  
O ajuste do anel do bocal (peça 3) e do anel da guia (peça 9) é feito na fábrica, sendo 
raramente necessário o reajuste, e é comum que as válvulas de segurança e de alívio tenham 
o valor do ajuste dos anéis estampado no corpo, próximo aos parafusos trava dos anéis. 
Porém, ambos possuem uma folga um pouco maior na rosca para compensar os efeitos da 
dilatação térmica, enquanto a válvula estiver sob a pressão e temperatura normal de operação, 
para facilitar qualquer ajuste eventual que venha a ser necessário.  
 
Em uma válvula de segurança, operando com fluidos compressíveis (gases e vapores), os 
anéis de ajuste (inferior e superior) na posição correta permitem que a válvula possa atuar sem 
nenhum chiado antes de sua abertura e fechar no valor determinado pelas normas de 
construção ou no valor para o qual ela foi fabricada.  
 
O controle para o correto desempenho operacional de uma válvula de segurança com estes 
dois anéis é principalmente necessário em aplicações com vapor d’água saturado e vapor 
d’água superaquecido, como por exemplo, em caldeiras, onde o ASME e outras normas 
internacionais requerem que a operação da válvula quanto à pressão de ajuste, à 
sobrepressão e ao diferencial de alívio ou blowdown, ocorra dentro de limites estreitos.  
 

• Anel inferior ou anel do bocal (peça 3) 
É responsável pela abertura integral instantânea da válvula de segurança. 
O anel inferior ou anel do bocal é utilizado nas válvulas que operam com fluidos compressíveis, 
como gases e vapores, tanto em caldeiras, quanto em vasos de pressão e tubulações de 
processos.  
Quando o anel do bocal está posicionado corretamente, a vazão da válvula atinge de 60 a 70% 
de sua capacidade máxima, sendo que a vazão restante é conseguida através da “saia” do 
suporte do disco ou do posicionamento do anel superior (depende do modelo da válvula).  
 

• Anel superior ou anel da guia ou anel do disco (peça 9) 
É responsável pela função de controlar o diferencial de alívio ou blowdown da válvula.  
O anel superior ou anel da guia ou do disco praticamente só é utilizado em válvulas de 
segurança de caldeiras e sua função é variar a força exercida pela pressão do fluido na face 
inferior do disco, após o início da abertura da válvula, desse modo, alterando o valor do 
diferencial de alívio.  
O ajuste desse anel superior é o principal responsável por alterar a vazão e a força geradas 
pelo vapor na face inferior do disco.  
É a posição correta desse anel que determina o início do ciclo de fechamento da válvula.  
 

c. Regulagem dos anéis do bocal e da guia 
Estes anéis vêm pré-regulados pelo fabricante, porém dado às condições particulares de 
pressão, temperatura ou instalação, estes ajustes de fábrica podem não levar a uma operação 
satisfatória, sendo necessário um reajuste. Logo, há casos que o ajuste de fábrica não é a 
melhor posição para uma determinada pressão, temperatura ou condição de processo.  
Se for feito algum ajuste adicional com a válvula instalada para melhorar seu desempenho é 
esse ajuste que deverá ser registrado e guardado. Nas futuras manutenções da válvula é esse 
“novo” ajuste que deverá ser feito nos anéis.  
Assim, o ajuste de cada anel de forma independente ou conjunta pode ser necessário para 
possibilitar uma operação correta.  
O ajuste principal ocorre no anel superior ou da guia do disco, particularmente quando a válvula 
está instalada em caldeira de vapor, pois o fluido é vapor d’água saturado, cuja densidade 
pode ser variável de acordo com a pressão.  
 
Ajustes no anel inferior ou do bocal são mais raros, ocorrendo principalmente com outros 
fluidos tais como: vapor d’água superaquecido, ar comprimido, gases, vapores de líquidos 
vaporizados ou quando há usinagens no perfil da face de vedação do bocal.  
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Todo novo reajuste deve ser anotado no relatório da válvula e refeito quando em uma nova 
manutenção, por isso é importante a anotação das posições dos anéis antes da desmontagem 
de uma válvula. 
 
O ponto de referência que é utilizado para esse ajuste é sempre a face inferior do suporte do 
disco, tanto para o anel superior quanto para o anel inferior. É a partir desta face que é alterada 
a área de escoamento do vapor por esses anéis, e consequentemente, todo o desempenho 
operacional da válvula.  
 
Em caso de ser necessário ajuste, o desempenho da válvula deve ser verificado depois de 
cada ajuste. 
Após cada ajuste sempre recolocar, apertar e lacrar os parafusos trava (4 e 10), tomando-se o 
cuidado de que a ponta do parafuso fique entre os dentes e que não fique sobre um dente. 
É muito importante não testar a válvula sem que o parafuso trava esteja instalado e apertado. 
 
O ajuste incorreto desses anéis pode aumentar a sobrepressão para que o disco de vedação 
alcance seu curso máximo, além de aumentar também o valor do diferencial de alívio.  
Dependendo de quanto esse ajuste estiver incorreto, a operação da válvula pode ser indefinida 
e causar uma vibração excessiva que irá danificar as superfícies de vedação e o sistema de 
guia da válvula, além de fadiga da mola.  
A posição original do ajuste ou do reajuste desses anéis deve ser registrada e guardada 
durante o tempo em que a válvula estiver instalada.  
 

d. Ajuste do anel superior ou anel da guia do disco  
O anel da guia (peça 9) é a peça principal para o controle do diferencial de alívio ou blowdown 
da válvula. 
Girando o anel da guia para a direita (o anel “sobe”), o diferencial de alívio diminui.  
Girando o anel da guia para a esquerda (o anel “desce”), o diferencial de alívio aumenta. 
Resumindo: 

• Abaixando o anel: aumenta o valor do diferencial de alívio, isto é, a pressão de 
fechamento ocorre em um valor mais afastado da pressão de ajuste.   
• Subindo o anel: diminui o valor do diferencial de alívio, isto é, a pressão de 
fechamento ocorre num valor mais próximo da pressão de ajuste.   

 
e. Ajuste do anel inferior ou anel do bocal 

O anel do bocal (peça 3) é o responsável pela regulagem da abertura integral e instantânea de 
válvula, mas também afeta o diferencial de alívio ou blowdown da válvula. 
A sua regulagem é cuidadosamente determinada em testes na fábrica e o seu reajuste em 
serviço é raramente necessário.  
Girando o anel para a direita o mesmo sobe, resultando numa forte ação de abertura (“pop”) 
que irá aumentar o diferencial de alívio.  
Girando o anel para a esquerda o mesmo desce, diminuindo o diferencial de alívio e pode 
resultar em chiado se o anel descer demais. 
Resumindo: 

• Abaixando o anel: aumenta o chiado antes da abertura, reduz o diferencial de alívio e 
aumenta o valor da sobrepressão.  
• Subindo o anel: diminui o chiado antes da abertura, aumenta o valor da força da ação 
de abertura (“pop”) e do diferencial de alívio. 

 
4. Questão 2 -  Vejo que no contexto de válvula de alívio usam a expressão "high-lift". O 

que seria uma válvula de alívio "high-lift" e qual seria a melhor "tradução" para esta 
expressão? 

Resposta 
O termo “lift” em Inglês se traduz com elevação e é o deslocamento efetivo do disco a partir da 
posição fechada, quando uma válvula de segurança e de alívio atua. 
As válvulas de segurança e de alívio podem ser classificadas de acordo com o lift como baixo 
lift, alto lift e lift total, conforme afeta a capacidade de descarga das válvulas. 
O termo lift refere-se ao trecho que a válvula de segurança e de alívio percorre quando se 
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move da sua posição fechada para a posição de abertura necessária para produzir a 
capacidade de descarga certificada. 

a. Baixo lift ou low-lift são válvulas em que o disco da válvula se eleva a uma distância de 
1/24 do diâmetro do furo do bocal. Como a válvula tem um pequeno lift, a capacidade de 
alívio é muito menor que a dos outros tipos.  
b. Alto lift ou high-lift são válvulas em que o disco da válvula se eleva a uma distância de 
pelo menos 1/12 do diâmetro do furo do bocal. As capacidades de descarga das válvulas 
high lift tendem a ser significativamente menores do que as válvulas full lift e, para uma 
determinada capacidade de descarga, é normalmente possível selecionar uma válvula full lift 
com um tamanho nominal várias vezes menor que uma válvula high lift, o que geralmente 
incorre em vantagens de custo. No entanto, as válvulas high-lift são usadas em fluidos 
compressíveis, onde sua ação é mais proporcional.  
c. Lift total ou full-lift são as válvulas em que o disco da válvula se eleva a uma distância 
de pelo menos 1/4 do diâmetro do furo. As válvulas full lift são consideradas a melhor 
escolha para aplicações gerais de vapor. 

 
Válvulas de segurança high lift e full lift são tipos de válvulas de alívio pela ação direta da 
pressão do fluido contra uma mola, em que a mola não está apoiada diretamente no disco da 
válvula, mas sim em uma placa suporte que é guiada na haste da válvula, a certa altura acima 
da sede da válvula. 
Esse arranjo resulta em um aumento do espaço entre a sede da válvula e o suporte da mola, 
permitindo que o disco da válvula se eleve mais alto acima da sede, mantendo a válvula ainda 
mais aberta e uma vazão de fluxo do fluido, aliviado através da sede da válvula, equivalente a 
uma vez e meia ou duas vezes maior que a válvula high lift. 
 
Anexo 
Esquema e nomenclatura de uma válvula de segurança 
Cortesia do fabricante Crosby 
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